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Origem dos Elementos 

 

Os organismos vivos são constituídos basicamente por oxigênio, 

carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio e fósforo, que juntos 

perfazem 99% da composição do corpo humano. 

 

Elemento Símbolo % do peso 

Oxigênio O 65 

Carbono C 18 

Hidrogênio H 10 

Nitrogênio N 3 

Cálcio Ca 2 

Fósforo P 1,1 

Potássio K 0,35 

Enxofre S 0,25 

Cloro Cl 0,15 

Sódio Na 0,15 

Magnésio Mg 0,05 

Ferro Fe 0,0006 

Iodo I 0,00006 

Tabela: Composição aproximada do corpo humano (Weiss, TF, 

1996. Vol. 1) 
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Mais ou menos 70% do corpo é formado por oxigênio e hidrogênio 

na forma de água; os restantes 30% consistem primariamente de 

compostos envolvendo carbono, i.e. compostos orgânicos. 

 

Uma primeira pergunta que poderíamos fazer em nosso estudo de 

biofísica é a seguinte: de onde vieram todos esses elementos?  

 

Questão para os alunos:  

 

Onde os elementos que compõem os seres vivos foram 

formados? 

 

a) No Big-Bang; 

b) No interior da Terra; 

c) Nas estrelas; 

d) No Big-Bang e nas estrelas; 

e) Nos cometas. 
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Outra questão para os alunos 

 

Que elementos foram formados no Big-Bang e que elementos 

foram formados no interior das estrelas? 

 

a) Big-Bang: H, He e traços de Li; Estrelas: todos os demais 

b) Big-Bang: gases nobres (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn); Estrelas: 

todos os demais  

c) Big-Bang: H; Estrelas: todos os demais 

d) Big-Bang: H e metais alcalinos (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr); 

Estrelas: todos os demais 

e) Big-Bang: Todos os elementos do H até o Mn; Estrelas: 

Elementos do Fe em diante 
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As respostas que a física dá a essas perguntas vêm da cosmologia, o 

ramo da física que estuda o universo como um todo; da astrofísica, 

o ramo da física que estuda as estruturas existentes no universo 

(galáxias, estrelas, planetas, etc); e da física nuclear, o ramo da 

física que estuda a estrutura do núcleo atômico e as reações entre 

núcleos. 

 

Baseada nas leis conhecidas da física (que, por suposição, são 

consideradas válidas para todos os pontos do universo em todos os 

tempos1) e em evidências observacionais sobre as estrelas e galáxias 

do universo, fornecidas pela astronomia, a cosmologia moderna 

conseguiu desenvolver um modelo bastante satisfatório para explicar 

a origem e a evolução do universo, incluindo a da matéria nela 

contida: o modelo do Big Bang (grande explosão). 

 

As evidências observacionais mais importantes para sustentar a 

teoria do Big Bang são: 

 

• O movimento de separação das galáxias umas das outras; 

• A existência de uma radiação cósmica de fundo na região das 

microondas; 

                                                
1 Na realidade, as leis da física como conhecidas só são válidas para tempos maiores que o 
tempo de Planck (~5,391 × 10-44 s) e para distâncias maiores que o comprimento de Planck 
(~1,616 × 10-35 m). 
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• As abundâncias relativas dos elementos químicos no universo 

observável. 

 

Se voltarmos no tempo, recompondo a história do universo, 

veríamos que as distâncias entre os seus componentes se tornariam 

cada vez menores e o universo ficaria cada vez mais denso e quente.  

 

Chegaria um momento em que toda a matéria do universo 

observável atualmente estaria contida em um volume igual ao de um 

núcleo atômico, mas ainda poderíamos ir para tempos mais 

primordiais.  

 

O instante zero seria o do Big Bang e as condições aí seriam tão 

extremas que as leis atuais da física não são suficientes para 

descrever o estado do universo. 

 

Uma síntese das principais etapas da história do universo, até a 

origem da vida na Terra, segundo o modelo do Big Bang está dada 

na tabela a seguir: 
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Tempo Era Evento 

0 Singularidade inicial Big Bang 

10-43 s Tempo de Planck Universo constituído apenas por 

energia a temperaturas enormes 

10-35 s Inflação Crescimento exponencial do 

universo 

10-32 s Era dos Quarks Universo composto por uma sopa de 

quarks e anti-quarks 

10-6 s Era Hadrônica Aniquilação de pares de prótons-

antiprótons 

1 s Era Leptônica Aniquilação de pares de elétrons-

pósitrons 

1 minuto Era da Radiação Nucleossíntese do hélio e do deutério 

10.000 anos Era da matéria A matéria torna-se predominante no 

universo 

300.000 anos Era do 

desacoplamento 

O universo torna-se transparente 

1 a 2 bilhões de 

anos 

 Começa a formação das galáxias 

4 a 5 bilhões de 

anos 

 Formação das primeiras estrelas 

9,4 bilhões de anos  Formação do Sol 
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9,5 bilhões de anos  Formação dos planetas 

10,2 bilhões de 

anos 

Era Arqueozóica Formação das mais antigas rochas 

terrestres 

10,4 bilhões de 

anos 

 Aparecimento de vida microscópica 

11,9 bilhões de 

anos 

Era Proterozóica Desenvolve-se uma atmosfera rica 

em oxigênio 

13,5 bilhões de 

anos 

Era Paleozóica Formação da vida macroscópica 

13,75 bilhões de 

anos 

Era Mezozóica Coníferas; formação das montanhas 

13,9 bilhões de 

anos 

Era Cenozóica Dinossauros; deriva dos continentes 

13,99 bilhões de 

anos 

 Primeiros mamíferos modernos 

14 bilhões de anos  Homo sapiens 
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Como a teoria do Big Bang explica a origem dos elementos, desde o 

hidrogênio até os elementos mais pesados? 

 

Aproximadamente 73% da massa do universo visível está na forma 

de hidrogênio. O hélio corresponde a mais ou menos 25% e todo o 

resto (A > 4) constitui apenas 2%. 

 

Os elementos mais leves, hidrogênio e hélio, foram formados 

durante as condições extremamente quentes e densas do universo 

primordial.  

 

Os demais elementos químicos que compõem a matéria do universo, 

em particular os que constituem a vida como conhecemos, foram 

formados por reações nucleares nas estrelas e em suas explosões. 

 

Há aproximadamente 14 bilhões de anos o universo começou com o 

Big Bang. Ele era extremamente quente e denso e estava em 

expansão.  

 

Logo após a sua formação, o universo começou a expandir e a 

esfriar.  A densidade e a energia altíssimas reinantes naquela época 

produziram pares de partículas e anti-partículas: quark-anti-quark, 

elétron-pósitron. etc.  
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Essas partículas e anti-partículas colidiam umas com as outras e se 

aniquilavam produzindo radiação eletromagnética (fótons) de 

energia altíssima.  
 

 
 

Quanto mais o universo se expandia, menor ficava a energia média 

da radiação. As criações e aniquilações de pares de partículas e anti-

partículas continuaram até que a temperatura baixou a tal ponto que 

a criação de pares não era mais energeticamente possível. 

 

Um dos registros do big bang que persiste até os dias de hoje é a 

radiação eletromagnética com comprimento de onda na faixa de 

microondas que preenche todo o universo (radiação cósmica de 

fundo).  

 

A radiação cósmica de fundo é a sobra da radiação inicial que 

dominava o universo logo após o Big Bang (é um “fóssil” do Big 

Bang). 
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Pode-se relacionar a temperatura T de um gás ionizado (plasma) à 

energia cinética média E das suas partículas pela equação 

kTE = , 

onde k é a constante de Boltzmann (k = 1,38 x 10-23 J/K).  

 

A temperatura medida para a radiação cósmica de fundo atualmente 

é de cerca de 2,7 K. 
 

 
 

A figura a seguir mostra a temperatura do universo em vários 

estágios diferentes da sua evolução desde a era em que ele era 

formado por um plasma de quarks e elétrons até a era atual. 
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Inicialmente, por causa das altas temperaturas, os quarks e elétrons 

livres tinham uma existência efêmera, pois assim que eram criados a 

aniquilação partícula-anti-partícula os removia do plasma 

produzindo energia.  

 

Quando o universo ficou um pouco mais frio, os quarks se 

condensaram em prótons e nêutrons. Como as pressões eram 

enormes, os prótons e nêutrons podiam reagir formando núcleos de 

deutério (p+n), trítio (p+2n) e dois isótopos do hélio, 3He (2p+n) e 

4He (2p+2n). 
 

 
 

As proporções de 73% de hidrogênio (lembre que um próton 

sozinho é um núcleo de hidrogênio) e 25% de hélio do universo 

atual vêm desse período de condensação durante os primeiros três 

minutos de história do universo. Os 2% de núcleos mais pesados 

foram criados bem mais tarde nas estrelas. 
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As reações nucleares que formavam 4He de nêutrons e prótons eram 

reações de captura radioativa. Nêutrons e prótons livres se fundiam 

em deutério (d ou 2H) liberando radiação eletromagnética na faixa 

dos raios gama (γ) com energia de 2,2 MeV (1 eV = 1,6 x 10-19 J). 

γ+→+ dpn  . 

 

Esses núcleos de deutério podiam capturar um outro nêutron livre ou 

um outro próton livre para formar, respectivamente, trítio (t ou 3H) 

ou o isótopo 3He, 

γ+→+ Hnd 3    ou   γ+→+ Hepd 3 . 

 

Finalmente, as seguintes reações nucleares produziram 4He, que é 

um núcleo bastante estável: 

γ+→+ Hedd 4 ;   γ+→+ HenHe 43    e   

γ+→+ HepH 43 . 

 

A figura abaixo ilustra as duas últimas dessas três reações. 



5910179 – Biofísica I – Biologia – FFCLRP – USP – Prof. Antônio C. Roque 
Origem dos elementos 

 

 13 

 

 

Além dessas reações, podia haver uma que criava o núcleo de lítio 

(7Li), mas a sua frequência era desprezível comparada com as de 

criação de 4He.  

 

O Big Bang não pôde criar elementos mais massivos que o 4He 

porque os núcleos de números atômicos 5 e 8, formados 

respectivamente pelas reações de um próton com um núcleo de 4He 

e de dois núcleos de 4He, são altamente instáveis, decaindo 

imediatamente após serem criados. 
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Portanto, a geração de elementos químicos pelo Big Bang parou no 

hidrogênio e no hélio (e seus isótopos), além de traços de lítio. 

 

Levou centenas de milhares de anos até que o universo esfriasse o 

suficiente para que as energias médias dos núcleos de hidrogênio e 

hélio e dos elétrons ficassem suficientemente baixas para que os 

núcleos e elétrons se combinassem formando átomos eletricamente 

neutros de hidrogênio e hélio.  

 

A partir daí, a radiação eletromagnética que mantinha os átomos 

ionizados passou a se propagar livremente pelo universo sem 

interagir com eles (ela se desacoplou da matéria). Foi quando 

começou a era da matéria.  

 

À medida que o universo se expandia essa radiação ia esfriando e 

perdendo energia (lembre-se da fórmula E = kT) e hoje ela pode ser 

detectada como a radiação cósmica de fundo de 2,7 K.  

 

Mais ou menos um bilhão de anos após o início da era da matéria, 

nuvens de gás formadas por átomos de hidrogênio e hélio (bem mais 

frios do que nas condições iniciais do Big Bang) começaram a se 

condensar e contrair pelo efeito da atração gravitacional entre os 

seus componentes.  
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À medida que as nuvens se contraiam e ficavam mais densas, elas 

ficavam mais quentes também. Quando a temperatura de uma 

nuvem de gás de hidrogênio atingia alguns milhões de kelvin, 

reações nucleares começavam a ocorrer no centro da nuvem. Uma 

protoestrela se formava. 

 

O Sol produz 4 x 1026 joules por segundo de radiação 

eletromagnética (uma pequena parte desta energia é interceptada 

pela Terra). A fonte dessa energia é uma série de reações que 

convertem 4 prótons em um núcleo de hélio mais 26,7 MeV de 

energia liberada na forma de radiação eletromagnética. 

 

Quantas reações por segundo devem ocorrer no Sol para garantir a 

quantidade de energia que ele libera (1 MeV = 1,6 x 10-13 J)? 

 

s
reaçõesx

MeV
Jxx

reação
MeV

s
Jx

38

13

26

104,9
106,17,26

104
=

− . 
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A sequência de reações de fusão básica que ocorre no Sol (86% das 

vezes) é a da chamada cadeia próton-próton, que se inicia quando 

dois prótons reagem formando um núcleo de deutério, um pósitron 

(e+), um neutrino eletrônico (νe) e liberando energia na forma de 

raios gama: 

1H + 1H → 2H + e+ + νe + γ, 

2H + 1H → 3He + γ , 

3He + 3He → 4He + 1H + 1H. 
 

Essas reações de fusão ocorrem apenas no centro do Sol e das 

demais estrelas, onde a alta temperatura (T~107 K) faz com que os 

núcleos dos isótopos de hidrogênio e hélio (que têm carga elétrica 

positiva) tenham energia cinética suficiente para vencer a repulsão 

eletromagnética entre eles e se aproximem a distâncias tão pequenas 

que a força nuclear forte os atraia mutuamente. 

 

A energia liberada por essas reações lentamente se propaga para a 

superfície do Sol, de onde ela é irradiada basicamente na região 

visível do espectro eletromagnético. Apenas os neutrinos escapam 

do Sol sem perder energia.  
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Os estudos feitos sobre o Sol e os modelos físicos para explicar a 

energia liberada por ele servem de modelos para as outras estrelas.  

 

Observando estrelas de massas e tamanhos variáveis no universo, os 

astrofísicos puderam entender os princípios básicos que governam e 

evolução estelar. 

 

A figura abaixo ilustra como uma estrela se mantém com um 

tamanho estável em função do equilíbrio entre a força gravitacional 

e a força da radiação gerada pelas reações de fusão nuclear que 

ocorrem em seu interior. 
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Uma estrela do tamanho e massa do Sol irá queimar hidrogênio, 

transformando-o em hélio, até que todo o hidrogênio em seu interior 

se acabe. Nesse ponto, o centro da estrela irá se contrair por atração 

gravitacional e aquecer até que comecem a acontecer reações de 

fusão de 4He em 12C liberando mais energia na forma de raios-γ.  

 

A reação entre dois núcleos de 4He produz o 8Be, que é altamente 

instável e não sobrevive por muito tempo, mas a densidade de 4He 

no interior da estrela é tão grande que um pouco do 8Be consegue 

reagir com o 4He formando o 12C, que é estável. Estrelas nesse 

estágio de evolução são conhecidas como gigantes vermelhas.  

 

Estrelas de pequena massa como o Sol irão queimar todo o hélio no 

seu interior e produzir carbono, mas não terão condições de gerar 

temperaturas interiores suficientemente grandes para provocar novas 

reações nucleares e produzir novos elementos. Elas evoluem para 

formar objetos muito compactos chamados de anãs-brancas, 

verdadeiros caroços de carbono nos quais não ocorrem mais reações 

nucleares. 

 

Estrelas de massa maior que a do Sol têm temperaturas internas 

maiores (108 K) que permitem a fusão de carbono com hélio 

produzindo núcleos de oxigênio e liberando energia.  
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Para estrelas muito massivas, os processos de fusão exotérmica de 

núcleos de massa menor em núcleos cada vez mais massivos 

continuam até que se formam núcleos na região do ferro (A~60).  

 

A tabela abaixo ilustra o que acontece com uma estrela 25 vezes 

mais massiva que o Sol (1 keV é equivalente a 1,16 x 107 K). 

Observe a aceleração da escala de tempo à medida que elementos 

mais pesados vão sendo queimados. 

 
 

Estágio de 

queima 

Temperatura  

(KeV) 

Densidade  

(kg/m3) 

Escala de 

tempo 

Hidrogênio 5 5 x 106 7 x 106 anos 

Hélio 20 7 x 108 5 x 105 anos 

Carbono 80 2 x 1011 600 anos 

Oxigênio 150 4 x 1012 1 ano 

Neônio 200 1013 6 meses 

Silício 350 3 x 1013 1 dia 

Colapso 600 3 x 1015 Segundos  

Rebote 3000 1017 Milisegundos 

Explosão 100-600 variável 0,1–10 

segundos 
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Como o processo principal responsável pela produção dos elementos 

é a reação com o 4He para formar elementos mais pesados, os 

elementos químicos com números atômicos que pulam de quatro em 

quatro (com exceção do 8Be) são produzidos em maior número que 

os outros.  

 

Os elementos químicos com números atômicos intermediários são 

produzidos por outras reações (por exemplo, por captura de prótons) 

que não são tão frequentes quanto as de captura de hélio.  

 

O gráfico a seguir mostra as abundâncias dos elementos no universo 

em relação à do hidrogênio, medidas de diversas maneiras. 

 
http://www.daviddarling.info/images/cosmic_abundance.jpg 
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Quando a matéria no centro de uma estrela se transforma em núcleos 

com números atômicos na região do ferro (56Fe), a estrela 

praticamente chega ao fim da sua vida. O 56Fe é o núcleo mais 

estável que existe. Em outras palavras, a força com que os prótons e 

nêutrons no núcleo de 56Fe estão ligados uns aos outros é maior do 

que em todos os outros elementos.  

 

O gráfico a seguir dá as energias de ligação médias por nucleon (o 

nome genérico de um próton ou nêutron em um núcleo) dos vários 

núcleos atômicos. Note que a curva atinge um máximo para o ferro, 

indicando que ele é o núcleo mais estável de todos.  

 

 
http://www.einstein-online.info/spotlights/binding_energy 
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Pelo fato de o núcleo de ferro ser o mais estável de todos, as reações 

de fusão do ferro com qualquer outro núcleo requerem energia para 

acontecer, ou seja são endotérmicas.  

 

No momento em que a sequência de produção de elementos no 

interior da estrela chega ao ferro não ocorre mais liberação de 

energia por reações nucleares exotérmicas e a estrela colapsa por 

causa da atração gravitacional entre as suas partes, que não é mais 

contrabalançada pela pressão da radiação gerada no seu interior.   

 

À medida que o colapso do centro da estrela ocorre, a sua densidade 

cresce até que a captura de elétrons por prótons via interação fraca 

se torna energeticamente favorável, produzindo nêutrons e 

neutrinos. Esse processo transforma a maior parte da matéria no 

interior da estrela em nêutrons e produz uma enorme quantidade de 

neutrinos. 

 

Muitos desses nêutrons podem reagir com os núcleos de ferro por 

um processo conhecido como captura de nêutrons, gerando núcleos 

mais pesados. Parte dos nêutrons capturados decaem em prótons e 

elétrons por um processo chamado de decaimento beta, produzindo 

novos elementos químicos de número atômico acima do ferro. 
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Quando o centro da estrela atinge uma densidade muito alta, a 

estrela “reboteia” (reexpande) explosivamente, expelindo a maior 

parte da sua massa para o espaço interestelar. Uma tal estrela é 

chamada de supernova e a observação de uma supernova é um dos 

eventos mais espetaculares na astronomia.  
 

 

 

 
Restos da supernova de Kepler (observada em 1604) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Supernova 
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Se a massa do caroço remanescente da estrela for menor do que duas 

ou três massas solares o caroço ficará quieto como uma estrela de 

nêutrons compacta, sem novas reações nucleares. 

 

Se a massa do caroço for maior, uma nova contração ocorrerá devida 

à intensa força gravitacional até que o tamanho do centro seja o de 

um ponto, uma singularidade no espaço-tempo, gerando um buraco 

negro. O objeto é chamado de negro porque nada, nem mesmo a luz, 

consegue escapar da sua força gravitacional. 

 

Em fevereiro de 1987, uma supernova foi observada no céu, na 

Grande Nuvem de Magalhães, uma galáxia vizinha à nossa. Os 

detectores de neutrino existentes debaixo da Terra registraram a 

enxurrada de neutrinos emitida alguns segundos após o colapso da 

estrela e o nascimento de uma estrela de nêutrons.  

 

A supernova continuou a brilhar por meses no céu devido ao 

decaimento dos isótopos radioativos que foram produzidos na 

explosão.  

 

Detectores em balões atmosféricos e satélites registraram raios gama 

característicos do decaimento de isótopos de níquel e cobalto 

radioativos vindos dos destroços da supernova.  
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Esses elementos, todos com mais prótons em seus núcleos do que o 

núcleo de ferro, foram produzidos no interior da estrela durante a 

rápida compressão que provocou a sua explosão por reações de 

captura de nêutrons e de decaimento beta.  

 

A física nuclear é o campo da física que estuda as reações nucleares 

e as taxas com que elas ocorrem, seja em situações naturais como no 

interior das estrelas ou em situações artificiais como em reatores 

nucleares.  

 

Segundo a física nuclear, as várias sequências possíveis de reações 

de captura de nêutrons e de decaimento beta podem produzir todos 

os elementos a partir do ferro até o urânio (A = 238) e além, nas 

condições extremas que prevalecem no momento de criação de uma 

supernova. Eles são reações bem menos frequentes que as outras, o 

que explica a relativa pouca abundância dos elementos pesados. 

 

Os elementos liberados por uma supernova em sua explosão se 

espalham por todo o universo como nuvens de matéria, chegando a 

todos os seus pontos, inclusive à região em que havia a nebulosa 

gasosa que deu origem ao Sistema Solar e à Terra. 
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Portanto, não é licença poética dizer que somos feitos de poeira de 

estrelas. 

 

Referências para esta aula: 

1. Weinberg, S., Os Três Primeiros Minutos: uma discussão 

moderna sobre a origem do universo, Guanabara Dois, Rio de 

Janeiro, 1980.  

2. Silk, J., O Big Bang: a origem do universo, Editora Universidade 

de Brasília, Brasília, 1985.  

3. http://map.gsfc.nasa.gov/m_uni.html (site da NASA sobre o big 

bang; acessado em 09/03/2014). 

4. Filmes do YouTube mostrados em aula: 

a. Lawrence Krauss e Michio Kaku – O primeiro segundo 

após o Big Bang (legendado):  

http://www.youtube.com/watch?v=CvUY8KFjFdI 

b. Discovery – Como funciona o universo: Estrelas (dublado) 

5. http://astro.if.ufrgs.br/univ/eras.htm (site do Instituto de Física da 

UFRGS com uma boa ilustração das eras da evolução do 

universo; acessado em 09/03/2014). 

6. http://astro.if.ufrgs.br/vida/index.htm (site também do IF-UFRGS 

com uma boa discussão sobre a origem da vida na Terra e a vida 

extraterrestre; acessado em 09/03/2014). 
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7. http://www.damtp.cam.ac.uk/research/gr/public/cos_home.html 

(página sobre cosmologia mantida pela Universidade de 

Cambridge; acessada em 09/03/2014). 

8. http://www.youtube.com/watch?v=6eKH3btIUlo documentário 

disponível no YouTube sobre a origem do planeta terra (dublado). 

9. Astrobiologia: algumas aulas gravadas e disponíveis no 

YouTube: 

a. http://www.youtube.com/watch?v=HeOSj-nq1QA 

b. http://www.youtube.com/watch?v=VG3dZHyqfVA 

c. Astrobiology and Space Exploration Introduction (série de 

aulas da Universidade de Stanford, EUA, sobre 

astrobiologia – em inglês sem legendas): 

http://www.youtube.com/watch?v=zBuW-

odYWy4&list=PL65BB27F619290A50 

 

 

 

 


